
مکمـــــــل کالتـــــــه معدنـــــــی
خـــــــوراک طیـــــــور

ترکیب مکمل بــن   زا چیــک  ® 
منگنــز روی مــس سلنیــوم آهــن
56000 56000 8000 700 17000

)ppm( واحد در میلیون به فرم کالته

250 g 500 g

طیور، منبع مهم تأمین پروتئین ایران و جهان

پــرورش طیــور بــه دلیــل رشــد ســریع، ســهولت تغذیــه، اســتفاده از فضــای 
متراکــم و همچنیــن ضریــب تبدیــل کمتــر نســبت بــه ســایر منابــع تولیــد 
ــده  ــو نشــان  دهن ــوردار اســت. آمارهــای فائ ــژه برخ ــای وی ــن از مزای پروتئی

ــازار مصــرف گوشــت طیــور در جهــان اســت. ــاالی ب ســرعت رشــد ب

عــالوه بــر مــرغ کــه رتبــه اول پــرورش صنعتــی طیــور در جهــان را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت، پــرورش بوقلمــون، اردک، غــاز، کبــک و بلدرچیــن 
نیــز در بســیاری از مناطــق بــه شــکل صنعـتـی انجــام می گیــرد. گوشــت 
و تخــم ایــن پرنــدگان از خــواص باالـیـی برخــوردار هســتند و معمــواًل بــا 
قیمــت باالتــری نســبت بــه گوشــت و تخم مــرغ بــه فــروش می رســند. 

مکمل بن   زا چیک® مخصوص طیور

بــا تکیــه بــر بررســی ها و پژوهش هــای گوناگــون و نیــاز بــازار، شــرکت 
دانش بنیــان صــدور احــرار شــرق بــرای اولیــن بــار محصــول منحصر به فــردی 
را بــا عنــوان مکمــل بــن زا چیــک® )® Bonza chick( بــه عنــوان مکمــل کالتــه 
معدنــی خــوراک طیــور و مخصــوص انــواع پرنــدگان از قبیــل بوقلمــون، مــرغ 
بومــی، اردک، غــاز، کبــک و بلدرچیــن تولیــد کــرده اســت. فــن آوری ســاخت 
ــکا )USPTO( و  ــران، آمری ــات ای ــت اختراع ــن زا چیــک® در اداره ثب ــل ب مکم

اتحادیــه اروپــا )EPO( بــه ثبــت رســیده اســت.

 این مکمل، حاوی 5 عنصر ریز مغذی مس، روی، سلنیوم، آهن و منگنز می باشد 
کـه بـه صـورت کالتـه و بـا مقادیر تضمین شـده در این محصـول وجود دارد.

اسـتفاده از این مکمل در گله های طیور موجب ارتقای سـطح سـالمت گله 
و کاهـش تلفـات، کاهـش مصـرف داروهـا )آنتی بیوتیک هـا و ...(، افزایـش 
وزن زنـده پایـان دوره و بهبـود ضریـب تبدیـل )FCR( می شـود. بـه  همیـن  
دلیـل مصـرف ایـن مکمـل بسـیار مقرون به  صرفه بوده و سـودآوری آن چند 

برابـر هزینـه صـرف  شـده جهـت تهیه بـن زا چیک® می باشـد.

افزودنی ها و مکمل های خوراک طیور  

افزودنی هــا و مکمل هــای خــوراک جــزء ضــروری پــرورش صنعتــی مــدرن طیور
هستند و موجب بهبود عملکرد و کیفیت محصوالت این صنعت می گردند. 
اگر چه عناصر ریز مغذی کمتر از 0.01 درصد از کل توده بدنی جانداران را تشکیل 
می دهند اما وجود آنها برای عملکرد نرمال سیسـتم زنده، حیاتی می باشـد.

معمـواًل جهـت تأمیـن نیـاز گله هـای طیـور به عناصـر ریز  مغـذی از نمک های 
ی( اسـتفاده می شـود. بـه دلیل جـذب پایین ایـن ترکیبات،  معدـنی )غیـر آـل
بایـد مقادیـر بیشـتری از مـواد فـوق بـه جیـره غذایی افزوده شـود که بخش 
زیادی از آن جذب نشده و از طریق مدفوع پرنده خارج می شود. معمواًل منابع 
آلی عناصر معدنی نظیر کالت ها )که غالبًا ساختارهایی با بنیان اسیدهای 
آمینه دارند( دارای جذب باالتری نسـبت به سـاختارهای غیر آلی هسـتند.

یــک مانــع بســیار مهــم در اســتفاده فراگیــر از مکمل هــای آلــی موجــود در 
ــل  ــن دلی ــه همی ــودن اســتفاده از آنهاســت. ب ــه نب ــه صرف ــرون ب ــازار، مق ب
تــالش محققــان بــرای یافتــن راهــکاری مناســب جهــت ارتقــای همزمــان 
راندمان تولـــید )گوشت و تخم( و ســـطح ســـالمت گلـــه )کـــاهش بیماری ها 

و تلفــات(  ادامــه دارد. 

فقــط بــرای مصــرف دامپزشکــی



روش مصــرف:

طبق جداول مقدار مصرف، مکمل را به صورت افزودنی یا سـرک به آب 
آشامیدنی و یا خوراک گله بیفزایید و نیازی به حذف یا تغییر ترکیبات 
جیـره )اعـم از مقـدار و انـواع مکمل های معدنی، ویتامینه و...( نیسـت.

در زمـان مصـرف واکسـن های محلـول در آب آشـامیدنی بهتـر اسـت 8 
سـاعت قبـل و بعـد از مصـرف واکسـن از مصـرف بـن زا چیـک® خـودداری 
شـود. در زمان اسـتفاده از واکسـن های تزریقی و چشـمی، مانعی برای 

مصـرف بـن زا چیـک® وجود نـدارد .

در روزهایــی کــه گلــه گرفتــار بیمــاری اســت، اســتفاده همزمــان مکمــل 
بــن زا چیــک® بــا آنتی بیوتیک هــا، ویتامین هــا و افزودنی هــای درون آب 
هیچگونــه تداخلــی نــدارد و می تواند همراه داروها در آب مصرف شــود.

افـــزایش وزن زنـــده و وزن الشـــه

نتایج مصرف مکمل کالته معدنی بن  زا چیک® در فارم صنعتی بلدرچین 

شــرکت دانــش بنیــان صــدور احــرار شــرق

iمالک فناوری و تولید کننده کالت های پیشرفته  n fo@bonza . i rbonzach i ck . i r

www .bonza . i r0 2 1 - 9 1 2 0 0 2 0 1

مقــدار مصـــرف
0/25 گرم )نیم ساشه 0/5 گرمی( در هر کیلوگرم خوراک

0/125 گرم )یک چهارم ساشه 0/5 گرمی( در هر لیتر آب آشامیدنی

250 گرم در هر تن خوراک

125 گرم در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی

بسته  بندی: قوطی 250 و 500 گرمی

موارد احتياط:

ی عناصـر  در صـورت مصـرف مكمـل بـن زا چیـک®، نبایـد سـایر مکمل هـای آـل
ریزمغـذی )ماننـد کالت هـای بـر پایـه اسـید آمینـه، پپتیـدی، هیدروکسـی، 
پلی سـاکاریدی و منشـاء مخمـری( در جیـره غذاـیی بـه طـور همزمـان بـا ایـن 

مکمـل مصرف شـود.

شرایط نگهداری:

ـــار مصـــرف در قوطـــی را بـــه طـــور کامـــل ببنديـــد. دور از  بعـــد از هـــر ب
ـــاق  ـــای ات ـــای خشـــک، دم ـــودکان، در ج ـــور خورشـــید و دســـترس ک ن
ــی نگهـــداری و از يخ زدـگــی محافظـــت شـــود. و در بســـته بندی اصـل

ــا  ــاز نشــدن در قوطــی ت ــخ انقضــای ایــن محصــول در صــورت ب تاری
ــاه می باشــد. ــاز شــدن، 12 م ــد و در صــورت ب ــس از تولی 2 ســال پ


